
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Методика викладання галузі ''Мова і література''» 

202-дмспо 
Викладач: кандидат філологічних наук, доцент кафедри методик та технологій дошкільної освіти Поворознюк С. І. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Тема заняття 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

25.03.2020 12.30-13.50 Індивідуальна 

робота 

Тема. Виховне освітньо-

пізнавальне значення 

читання в початкових 

класах 

1. Читання як вид 

мовленнєвої діяльності. 

Поняття читацької 

компетентності молодших 

школярів. 

2. Методика проведення 

голосного та мовчазного 

читання. Співвідношення 

цих двох видів читання в 

початкових класах. 

3. Критерії виявлення 

свідомого читання. 

Прийоми роботи, 

спрямовані на усвідомлення 

змісту прочитаного.  

4. Вимоги до 

правильного читання, умови 

його забезпечення.   

5.  Етапи роботи над 

художнім твором. Прийоми 

розвитку пізнавального 

інтересу на уроках читання 

Необхідно надіслати на електронну адресу 

викладача такі види робіт:  

1. Короткий конспект до кожного питання, 

що пропонуються для обговорення. 

2. Конспект  пояснювальної записки до 

програми «Літературне читання. 

Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 2- 4 класи» (режим 

доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyi-shkoli).   

3. Конспект уроку з читання в 4 класі (тему 

студент обирає самостійно, користуючись 

навчальною програмою «Літературне 

читання. Навчальна програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 2- 4 

класи»). 
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у роботі над різноманітними 

літературними жанрами 

(художнє оповідання, казка, 

вірш, байка, науково-

популярна стаття, нарис, 

усна народна творчість).  

6. Види, прийоми 

роботи, що передують 

читанню літературних 

творів для підготовки учнів 

до їх сприймання.   

7.  Види наочності на 

уроках читання, методика її 

використання.  

8. Структура уроків 

читання на вивчення нового 

матеріалу та узагальнення 

знань. Засоби підвищення їх 

ефективності. 

9. Методика 

позакласного читання 

01.04.2020  12.30-13.50 Індивідуальна 

робота 

Методика вивчення мовної 

теорії 

1. Методика вивчення 

елементів лексикології.  

2. Методика вивчення 

частин мови. 

3. Методика вивчення 

розділу «Будова слова». 

4. Методика вивчення 

фонетики і графіки. 

5. Методика вивчення 

орфографії. 

 

Необхідно надіслати на електронну адресу 

викладача такі види робіт:  

1. Короткий конспект до кожного питання, 

що пропонуються для обговорення. 

2. Конспект уроку вивчення однієї з 

лексичних тем (клас і тему студент обирає  

самостійно). 

3. Добірку завдань і вправ, які сприятимуть  

формуванню в учнів умінь  розрізняти 

частини мови – не менше 4. 

4. Добірку вправ, які б допомогли  учням 

усвідомити  різницю між: а) звуком і 

буквою; б) голосними і приголосними 

звуками; в) приголосними твердими і 

м’якими – не менше 6. 

5. Презентацію про  види правописних вправ 
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та методику їх проведення. 

 


